
س البحث امُلقدَّ

جاري توماس

 األمر يتعلق أكثر بلماذا أتزوج 
وليس مَبْن أتزوج؟

Eag
les

 Public
ati

on



البحث املقدس
© الناشر: مطبوعات إيجلز 

ص . ب 1101 هليوبوليس بحري 
11371 القاهرة - مصر

طبعة أولى 2018 
رقم اإليداع: 25034/ 2018

الترقيم الدولي: 978-977-387-203-8
الترجمة: عادل زكري

التحرير واملراجعة: رميون شهدي
اإلعداد الفني: إيجلز جروب

 www.focusonthefamily.me
طبع في مصر: مطابع آلوكس- املنطقة احلرة

 جميع حقوق الطبع في اللغة العربية محفوظة للناشر وحده، وال يجوز استخدام أو اقتباس 
أو طبع أي جزء من هذا الكتاب بأي شكل من األشكال بدون إذن مسبق من الناشر، 

وللناشر وحده حق إعادة الطبع.

originally published in English under the title :The Sacred Search 
©2013 by Gary thomas 
David C Cook, 4050 Lee Vance View. 
Colorado Springs, Co 80918 U.S.A

Eag
les

 Public
ati

on



لشخصني عزيزين جًدا: أخي األكبر، چيري توماس، الذي كان 
واليزال مبثابة صخرة في عائلتنا، وسبب تشجيع وإلهام عظيمني لي 
على مدار حياتي كلها، وإلى ابنته املبهجة )وابنتي روحًيا(، لينزي 

توماس، والتي سترث القدوة الروحية التي قّدمها أبواها لها، وستتمتع 
بغنى بزواج مقّدس باحلقيقة.
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َمْن قرأوا الطبعات السابقة لهذا الكتاب وقّدموا لي  أود أن أشكر 
الكثير من التعليقات املفيدة: ليزا توماس، داريل وآليسون فيسترفيلت، 
ستيف وريبيكا ويلك، ماري كاي سميث، چون كارد، ستيف وكانديس 
وترز، لينزي توماس، وجاي فيلدز. كما أقّدم شكًرا خاًصا إلى دكتور 
إيد يوجن، وكنيستي املعمدانية الثانية في هوسنت بوالية تكساس، من 

أجل الدعم الذي يقدمونه لي.
وكالة  من  ياتس  كيرتس  لوكيلي،  الشديد  باالمتنان  أشعر  كما 
كثيرة،  لسنوات  بيننا  املستمرة  والشراكة  لصداقته   Yates& Yates

ولفريق David C Cook، وباألخص: أليكس فيلد، دان ريتش، دون بابي، 
مايك ساليزبوري، جينيا كروكر، كارين لي- ثورب، كاتلني كارلسون، 
األشخاص  من  والكثير  بيك،  إجنرد  كوفينجتون،  مايكل  ورلي،  مايك 
اآلخرين املبجلني الذين عملوا على إجناح هذا الكتاب. وإنه لفخر لي 

أن أكون جزًءا من هذا الفريق.
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في  خبير  توماس  جاري  اب.  العُزَّ والشابات  الشباب  أيها  "انتبهوا 
الزواج، وهو شغوف مبساعدة َمْن يرغب مّنا في الزواج أن يفعلوا هذا 

بثقة ونعمة.&
- ليزا أندرسون
 Focus on the Family  مديرة القسم اخلاص بخدمة الشباب مبؤسسة
The Boundless Show ومقدمة برنامج

"هذا ما يدفع الكثير من شركات امليديا بل واألفراد أيًضا أن ينادوا: 
عليكم بالسعي إليجاد شريك احلياة املثالي. لكن ماذا لو هناك ما هو 
أكثر –أكثر جًدا- في املواعدة من أن جتد الشريك احملدد والوحيد؟ في 
كتاب »البحث املقدَّس« يتناول صديقي جاري توماس جوهر موضوع 
يراه الكثيرون خبيًرا فيه –الزواج الناجح. ويوضح لقرائه مبنهج كتابي 
جريء أن الزواج ال يتعلق فقط بالشخص الذي سنقف بجواره في صورة 
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الزفاف، لكنه يتعلق أيًضا باألسباب التي دفعتك لتقف في هذه الصورة. 
أي شخص يبحث عن شريك حياة، أو في فترة املواعدة أو اخلطوبة، أو 

يتمنى ذلك في يوم من األيام يحتاج إلى قراءة هذا الكتاب!&
- إد يوجن
Fellowship Church الراعي الرئيسي لكنيسة
ومؤلف الكتاب األكثر مبيًعا حسب جريدة نيويورك تاميز 
»Sexperiment«

"جاري توماس له باٌع طويل في مجال العمل مع الشباب والشابات 
أثناء سيرهم في الطريق الصعب غالًبا إلى الزواج في القرن احلادي 
والعشرين. كتاب »البحث املقدَّس« سيساعد َمْن يرغبون في الزواج أن 
د اسم الله، وتبارك شركاء  ق إميانهم، ومتجِّ يسعوا إلى ذلك بطريقة تعمِّ

حياتهم املستقبلني.&
- چيم دالي
Focus on the Family  رئيس مؤسسة

"يفضح جاري توماس األساطير التي حتيط بالبحث عن "رفيق الروح& 
محبة  في  حياته«  »يبذل  –رفيق  رب&  الدَّ "رفيق  اختيار  على  ليساعدك 
صادقة. هذا الكتاب املبني على املبادئ الكتابية يناسب كل َمْن يريد أن 

يتحلى باحلكمة في سعيه الختيار شريك احلياة.&
- د. ليز وليزلي باروت

 مؤلفا كتاب "حلماية زواجك قبل أن يبدأ& 
)Saving Your Marriage Before It Starts(
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قالوا عن البحث املقدس

املقدَّس«  »البحث  كتاب  لكن  املقدَّس.  الزواج  كتاب  تعرف  "رمبا 
سيسألك ملاذا تريد أن تتزوج. هذا الكتاب مليء باألسئلة التي جتعلك 
تفكر، وبالتعليم الذي سيأخذك في حلظات من الدهشة. هذا الكتاب البد 
أن يقرأه كل َمْن يفكر في قرار الزواج. أرشحه لك بقوة –كنت أمتنى لو 

أنني حصلت عليه في سنوات عزوبيتي!&
- ليندا ديللو
)Calm My Anxious Heart( &مؤلفة الكتاب األكثر مبيًعا  "هدئ روع قلبي
 )What’s It Like to Be Married to Me?( &وكتاب "ما معنى أن تتزوجني؟

"يرسم كتاب »البحث املقدَّس« أقوى صورة أمينة للنظرة الكتابية 
عن الزواج. يفكك جاري توماس الفلسفات املعاصرة عن احلب واجلنس 
واالحتاد الزيجي، ويقّدم ُحجًجا قوية مبيًِّنا أسباب فشلها. كما أن نظرته 
الشاملة للعالقات الرومانسية من خالل املنظور الفسيولوجي والعاطفي 
واجلسدي والروحي توفر للقارئ إطاًرا عاًما لفهم أسباب الدافع للزواج 
ز إال على َمْن ستتزوج. كما أن تبنيه ملنظور ملكوت الله  في عالم ال يركِّ
أواًل يعطي رجاًء وشفاًء جليل كامل في حاجة ماسة لفهم متجدد ومرتكز 
على املسيح خلطة الله للزواج. هذا الكتاب البد أن يقرأه كل شاب وشابة 

قبل أن يقف بجوار شريك حياته في ليلة الزفاف.&
- ميشيل أنتوني
David C. Cook منسق خدمة األسرة لدار نشر
)Spiritual of Parenting( &ومؤلف كتاب "التربية الروحية
 )Dreaming of More for the  &وكتاب"مزيد من األحالم للجيل القادم
Next Generation(
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"ثقافتنا مهووسة بالتوافق والكيمياء. ومع ذلك، في بناء العالقات، 
يتحقق  ال  الرائع  الزواج  دائًما.  الكيمياء  على  تتفوق  الشخصية 
بالتوافق، بل يتحقق بالشخصية. أقّدر اتخاذ جاري توماس هذا املوقف 
اجلريء عن الزواج. كتاب »البحث املقدَّس« ميثل مراجعة لدوافع 
وأولويات أي شخص يفّكر في الزواج، أو يؤجله، أو حتى يسعى إليه. 
ع. وإذا شعرت أنك  إذا كان الزواج يخيفك، اقرأ هذا الكتاب وتَشجَّ
غير مستعد للزواج، من فضلك اقرأ هذا الكتاب وكن مستعًدا. وإذا 
أخبرك البعض أن األمر ال يستحق كل هذا، أرجوك اقرأ هذا الكتاب 

وتعلَّم إكرام الزواج.&
- تيد كاننجهام
)Young and in Love( &مؤلف كتاب "صغيرة وأحب
)Trophy Child( &وكتاب "طفل تفتخر به

هادفة.  عالقات  في  نرغب  أننا  أمنياتي جليلي  أهم  من  "واحدة 
في هذا الكتاب يقّدم جاري توماس ُحجة مفحمة تبّدل نظرة املؤمنني 
أعظم..  شيء  على  يركزون  وجتعلهم  والزواج  واملواعدة  للعالقات 
فنصائحه الكتابية واملنطقية والغنية باحلكمة األبوية هي السبب في 
ه أبناء وبنات جيلي لهذا الكتاب ليجيب لهم عن أسئلة كثيرة  أن أوجِّ
ه اجليل األكبر إلى جاري توماس كمرشد لهم  في أذهانهم.. كما أوجِّ
هون أقراني. أننا ممنت لكتابة جاري لهذا الكتاب. أعتقد  بينما يُوجِّ

أنني أستطيع أن أترك وظيفتي اآلن!&
- چوي إيجيرتش
)Love and Respect( &مديرة خدمة "احلب واالحترام
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قالوا عن البحث املقدس

جاري  أن  وأعتقد  حولنا،  من  تنهار  الزيجات  خطأ..  شيء  "هناك 
توماس قد ذهب مباشرة إلى جذور املشكلة. نحن نبني حياتنا بأكملها 
على هذه األرض حول هذا القرار الواحد )مبَْن سأتزوج(، ونحدد بناًء 
املستقبل  في  البشر  وكيف سنعيش. حتى مصير  أين سنعيش،  عليه: 
يتأرجح. لقد وضع جاري خريطة ليساعدك على أن ترى وسط سحابة 

العواطف واالجنذاب ما في قلب الله عن املواعدة والزواج.&
- چيني آلن
)Anything(  &مؤلفة كتاب "أي شيء

"في كتاب »البحث املقدَّس« يدحض جاري توماس بشكل واضح 
ومتعمق وكتابي اخلرافات الشائعة التي تعوق العُزاب، ويساعدنا على رؤية 
مغالطة البحث عن "رفيق الروح&، وانتظار مجيء "فارس األحالم&. هذا 
الكتاب يساعد العُزاب على عمل خيارات صائبة وحكيمة بشأن الشخص 

الذي نتزوجه؛ ألنه يشرح بعمق سؤال ملاذا نتزوج.&
- لينزي نوبلز
)www.Lindseynobles.com( مدونة

"قد يكون سؤال �ملاذا يجب أن أتزوج؟� هو أهم سؤال يسأله هذا 
اجليل، وجاري توماس يساعدهم على فهم إجابة هذا السؤال بطريقة 
متّجد اسم املسيح. هذا الكتاب ميثل أداة طال انتظارها لتساعد العُزاب 
أن يخوضوا في املياه العميقة للمواعدة وكيف يجعلون البحث عن شريك 

احلياة رحلة مقدسة.&
- إستر فليس
خبيرة في جيل األلفية
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ملا  قوية جًدا  توماس نظرة  املقدَّس« جلاري  »البحث  "ميّثل كتاب 
العالقات  في  وخاصة  كلها،  احلياة  في  أولى  كأولوية  الله  وضع  يعنيه 
ومبادئه  حكمته  في  والدقيق  العملي  بطابعه  الكتاب  هذا  واملواعدات. 
الكتابية ميثل مرجًعا ال غنى عنه ألي أحد يريد أن يتلمس الطريق في 
البحث عن عالقة تدوم مدى احلياة بطريقة متّجد الله. لقد استفدت منه 
كثيًرا على املستوى الشخصي، وأرشحه وأنصح به بكل حماس مْن هم 

في رحلة البحث املقدَّس.&
- چود ويلهايت
Central Christian Church الراعي الرئيسي لكنيسة
)The God of Yes(  &َعم ومؤلف كتاب "إله النَّ
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نوعان من البكاء

أكون  "دعني  يخبرني:  بينما  األمني  الراعي  وجه  على  التوتر  ظهر 
صريًحا معك، زواجي ميثل الصليب األكبر في حياتي.&

عن  واضحًة  صورًة  الرجل  هذا  عيني  من  املنهمرة  الدموع  حملت 
احِلمل الثقيل الذي يحمله على كتفيه كل يوم من أيام حياته. وبداًل من 
للتشجيع  أكبر، ومصدًرا  انطالقه آلفاق جديدة  زواجه سبب  يكون  أن 
واملثابرة واألمل، كان زواجه مبثابة عبء ثقيل يرزح حتته. ال يزال الله 
ح قدميه مع كل خطوة  يستخدمه، لكنه يسير رحلته بحجر في حذائه يجرِّ

على طول الطريق.
في املقابل نظرت امرأة في الثالثينات من عمرها في عينيَّ وسمحت 
لدموع من نوع آخر أن تنهمر بينما حتدثت عن رعاية زوجها لها. لقد 
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كان  زوجها  لكن  سهلة،  حياتها  تكن  ولم  مشكالت صحية،  من  عانت 
بالنسبة لها حجًرا من نوعية أخرى، حجًرا قوًيا يوفر لها تشجيًعا وقبواًل 
هائلني: "بعد الرب يسوع، كان زوجي واليزال أعظم فرح لي في حياتي. 
ال ميكن أن أتخيَّل حياتي بدونه، وكيف كنت سأواجه كل ما عانيت لو 

لم يكن بجانبي.&
إنهما قصتان حقيقيتان.. وأعتذر إذا كانا يعززان من فكرة القوالب 
النمطية للذكر واألنثى: الذكر القائد واملرأة التي حتتاج إلى املساندة؛ 
لكن ألنهما مبنيان على حقيقة، فبكل أمانة ال أستطيع تغييرهما. لنتجاوز 
هذا للحظات لنرى اإلحباط احلقيقي في املوقف األول، أو الفرح احلقيقي 
في املوقف الثاني- الذي شعر به كٌل من الشخصني. أحدهما يبكي من 
األلم، ويعمل أقصى ما في استطاعته ليجمع شتات حياته الزوجية، ولكن 
العالقة ُشبهت بصليب.. إنها تستنفذ قوته، لكنه يثابر، ألنه يعرف أن هذا 

هو األمر الصائب.
الشخص اآلخر يبكي أيًضا، ولكن ليس ألنها تناضل في عالقة صعبة، 
بل هي تبكي ألنها ممتنة لرجل يحبها كثيًرا، وبشكل عجيب، لدرجة ال 

تستطيع أن تتخّيل حياتها بدونه.
دموع األلم ودموع الفرح.
زواج يشبه َحْمل الصليب،

واحتاد يشبه تذوق عربون احلياة السمائية.
بعد عشر سنوات من زواجك، أي نوع من الدموع سوف تذرف؟ هل 
ستكون دموع األلم املوجعة، أم دموع الفرح الدافئة؟ احلقيقة هي أنه 
في كل زواج يُذرف النوعان من الدموع كثيًرا، ولكن احلقيقة أيًضا أن 
بعض الزيجات يسود عليها األلم في املقام األول بينما زيجات أخرى 
يسودها الفرح في املقام األول. ال توجد حياة زوجية سهلة، لكن بعض 
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الزيجات تبني كاًل من الشريكني، بينما البعض اآلخر يهدم كاًل منهما. 
كل زواج يتطلب وقًتا وجهًدا، لكن بعضها يستنفذ قوة الزوجني، بينما 

البعض اآلخر يولِّد البهجة واحلماس واحلميمية.
أكتب هذا الكتاب ألني أريدك أن تبكي دموع الفرح في عيد زواجك 
"بعد اختياري  القول بكل صدق:  قادًرا على  أريدك أن تكون  العاشر. 
أن أكون مسيحًيا، زواجي من )فالن أو فالنة( هو أفضل قرار اتخذته 

على اإلطالق.&
لكن قد تُصعق باآلتي: إجابة هذا السؤال قد تتحدد أكثر باألسباب 
)ملاذا( التي دفعتك إلى الزواج وليس بالشخص )َمن( الذي تزوجته. ليس 
"َمْن& ال يهم )في الواقع إنه في غاية األهمية أيًضا(، لكن طرح وإجابة 
السؤال "ملاذا& أواًل ستجعلك مستعًدا التخاذ قرار صائب بشأن "َمْن& 
ستتزوج. "ملاذا تريد أن تتزوج؟& يجب أن تسأل نفسك هذا السؤال قبل 

أن تقرر "َمْن& ستتزوج.
هذا سؤال هام على نحو خاص؛ ألنك إذا خسرت في أحد املشاريع 
ميكنك أن تبدأ من جديد، لكن الزواج حسب الكتاب املقّدس خطوة ال 
ميكن الرجوع فيها. معظم املسيحيني يؤمنون أن هناك سببني كتابيني 
"مقبولني& للطالق، لكنهما سببان يطبقان بصرامة وفي حدود ضيقة للغاية. 
في الغالبية العظمى من احلاالت إذا أصابك اإلحباط من اختيارك، فإن 
التزامك كمؤمن سيتمثل في االستمرار بداًل من الهروب والبداية من جديد 
مع شخص آخر. وهذه احلقيقة وحدها كفيلة بأن جتعلك تبذل وقًتا وُجهًدا 
مضاعفني، وتتحّمل ألم إنهاء خطوبة لتتأكد من أنك تتخذ قراًرا صائًبا 
قبل الدخول إلى ُعش الزوجية. مبجرد أن تتزوج، سيتحدد كل يوم، وكل 
عطلة أسبوعية، وكل إجازة، وكل صباح، وكل مساء بهذه العالقة سواء 

إيجابًيا أم سلبًيا.

نوعان من البكاء
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الشخص الذي ستتزوجه هو الشخص األخير الذي ستراه كل ليلة 
قبل أن تنام، ووجهه هو أول وجه ستراه كل صباح حني تستيقظ.. وكالمه 
أو  سيبكيك، سيسليك  أو  ومرحه سيضحكك  أو سيحبطك،  سيشجعك 
سيخزيك، جسده سيمتعك أو سيهددك، يداه ستحضنك أو ستجرحك، 

وجوده سيكون بلسًما شافًيا أو تذكيًرا بكل اآلمال الضائعة.
لقاء بوالية  للحديث محاضرة في  منذ عدة سنوات، كنُت مدعًوا 
كاليفورنيا، وتسللت من قاعة الفندق لكيما أشتري قميًصا إضافًيا من 
أحد املتاجر خارج الفندق )جتهيز سيئ حلقيبة السفر(. وألنني كنُت 
محاًطا بأشخاص في أبهى صورة وفي مناخ بهي، فأكثر ما متنيته في 
هذه اللحظة هو أن أرى زوجتي تسير نحوي. راودتني صورة زوجتي، 
ولم تكن خياالت جنسّية من أي نوع، لكني أردُت فقط أن أراها تتجه 
ستقضي  أنها  ألعرف  لي،  وتبتسم  احلشود  بني  من  خارجة  نحوي 
معي بقية العطلة األسبوعية. كان خيااًل يستحيل حتقيقه– ألنها كانت 
تبعد عني مبسافة ألف ميل، شمالي سياتل، تعتني بأطفالنا؛ لكن لم 
يوجد مشهد ميكن أن يبهجني أكثر في ذلك اليوم من رؤية زوجتي 

ليزا قادمًة نحوي.
أريدك أن تستمتع بلحظات كهذه– بحيث حتى وأنت بعيد عن شريك 
حياتك، تتمنى أن تكونا مًعا. ال أريدك مثل أزواج وزوجات كثيرين أحتدث 

إليهم يتخّيلون شريك حياتهم ميشي بعيًدا. 
حتًما ستتأثر بعمق عندما تتصل بك امرأة تدعوك راعي كنيستها 
وهي تبكي على التليفون ألنها خائفة من أن تؤدي مشورتك لزوجها إلى 
"بقائه& معها.. فقد أصابها العناء من زواجها، وبلغ إحباطها مداه، وهي 
اآلن مستعدة إلنهاء األمر– لكنها تريد أن متّجد الله؛ لذا تقفي جلسات 
قد  الله  أن  وتظن  لكالمك،  تصغي  ثم  زوجها.  بصحبة  معك  مشورية 
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يستخدمك لتقنع زوجها بالتوبة الكاملة وتغيير طريقه، وهذا ما سيجعلها 
تنهار. استمرت خطبتها لزوجها تسعة أشهر في أجواء جيدة، لكن لم 
تتكرر هذه الشهور التسعة أبًدا في زواجهما الذي استمر عشرة أعوام، 

وطالقها منه سيكون لها مبثابة حترر.
ال أريد لك هذا.. ال أريد لك أبًدا أن تصل لنقطة تظن فيها أن سعادتك 
كزوج أو كزوجة تعتمد على فشلي كراٍع في إقناع شريك حياتك بالبقاء. 
لكن هذا هو واقع الكثير من األزواج والزوجات.. فإّما أنهما اختصرا 
الطريق وتعجال، أو اتخذا القرار بناًء على أسباب ضعيفة؛ واآلن يواجهان 

تبعات هذا القرار كل يوم من حياتهما.

احلب املانح للحياة
لذا دعونا نتعرف باختصار على "ملاذا& الزواج حتى نتهيأ التخاذ قرار 
صائب بشأن اختيار "َمْن& سنتزوج. الشيء الرائع واملجيد أن يتأسس 
البيت على ما قاله البشير متى: »لكن اطلبوا أواًل ملكوت الله وبره، وهذه 
كلها تزاد لكم« )متى 6: 33(. وبالرغم من أن اآلية تتضمن أمًرا، لكنها 
يلتزم الزوجان  تتضمن أيًضا وعًدا مفرًحا بحياة غنية وهادفة. عندما 
باحلياة في املسيح، وينموان سوًيا في الرب، ويدعمان كاًل منهما احلياة 
الروحية لآلخر، ويربيان أبناءهما في مخافة الله، ويحبان أحدهما اآلخر 
موقرين الله، سيزيد الفرح وستحدث املعجزات. واألشخاص األنانيون 
يكبرون  أنفسهم  في  إال  يفكرون  ال  الذين  واألبناء  خداًما،  يصبحون 
ليصيروا عاملني في خدمة ملكوت الله، والغرباء يصيرون أقرباء؛ ومتتلئ 
احلياة بدراما بناء امللكوت. توجد الكثير من األخطاء، والكثير من الندم، 
الله  حضور  النهاية  في  لكن  أيًضا؛  وشكوك  ومرض،  إحباط  وأوقات 
م عمل امللكوت، والتجارب تزول. إذا احتد  يسود، ويتغّير األفراد، ويُتمَّ

نوعان من البكاء
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شخصان حول هذه الرسالة –إذا جعال اختيارهما الزوجي مبنًيا على 
أفضل شخص ميكنهما إجناز هذه الرسالة معه- سيتمتعان على األرجح 

بزواج مشبع وبّناء للنفس.
من ناحية أخرى، شاهدُت أناًسا يعيشون ألنفسهم ويجعلون حياة 
أحدهما اآلخر تعيسة. وبالرغم من أن اجنذابهما اجلنسي في البداية 
رمبا كان غير مسبوق، لكن في املعتاد في غضون أشهر قليلة يفعلون 
أنهما  لدرجة  مروعة  اآلخر،  أحدهما  حق  في  مروعة  أشياًء  ويقولون 
يتصالن براعي الكنيسة على التليفون، وقد ال يعرفونه معرفة شخصية، 
ألنهم يستميتون في البحث عن طريق آخر في احلياة. َمرَّ وقت لم يقدرا 
على العيش بدون أحدهما اآلخر، وكانا يتواجدان مًعا ثانية بثانية، لم 
يكونا قادرين على أن يتركا يد أحدهما اآلخر؛ واآلن ال يتحمالن العيش 
مًعا، وال يتوقفان عن العراك عندما يتواجدان في نفس الغرفة، أو نفس 

السيارة، أو في مكاملة تليفونية.
هذا جعلني أدرك أن القول الشائع القدمي صحيح متاًما: "الزواج 
الناجح لشخصني هو أقرب شيء للسماء على هذه األرض، والزواج 
أقرب  هو  احلياة  متطلبات  من  شيء  ينقصهما  ال  لشخصني  السيئ 

شيء جلهنم.&
مثل هذه املشكالت تنبع من محاولة بناء حياة مشتركة بدون هدف، 
وبدون رسالة، وبدون شيء يعزز االتصال بينكما، ويحافظ على اعتنائكما 

بأحدكما اآلخر على مدار اخلمسني أو الستني عاًما التالية.
هل تسمح لي أن أكون أميًنا معك؟ ال يوجد إنسان على وجه األرض 
ميكنه احلفاظ على إثارتك اخلمسني أو الستني عاًما التالية. وإذا كان 
في  العيش  به، ميكنك  مفتون  وأنت  جًدا،  وجذاًبا  مرًحا  حياتك  شريك 
إثارة لعدة سنوات قليلة؛ لكن األنانيني –حتى األثرياء أو اجلذابني أو 
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البعض،  بعضهما  النهاية جتاه  في  بامللل  يشعرون  منهم-  املشهورين 
ونفس العالقة التي منحتهم احلياة والشعور باألمان في وقت ما تتحول 
إلى سجن وموت. ال يهم مدى قوة إحساسك بأنك واقع في احلب اآلن؛ 

فنفس الشيء يحدث إذا تزوجت بدون رسالة مشتركة.
أريد لك زواًجا يغنيك روحًيا، زواًجا ميدك باحلياة واحليوية واحلميمية، 
وعمًرا مليًئا بالذكريات مع شريك هو الصديق املقّرب لك، وبهجة عارمة 
ناجتة عن بناء عائلة مًعا. احلياة العائلية جميلة، والزواج احلميمي عطية 
رائعة. والصداقة التي تنتج من مواجهة كل مراحل احلياة مًعا، والصالة 
الرب مًعا، واملرح، والعالقة احلميمية  مًعا، وتربية األبناء مًعا، وخدمة 
مًعا، وخوض األلم، والتغلب على الصعاب، وتعلُّم التعامل مع اإلحباطات، 
والنمو مًعا من خالل كل هذا، يخلق رابطًة ال يضاهيها أية رابطة ناجتة 

عن االجنذاب اجلنسي أو اإلعجاب الرومانسي في بداية العالقة.
أن  أريدك  وال  جًدا،  غنية  الزواج  في  قرار صائب  اتخاذ  ثمرة  إن 
تخسرها أبًدا. أّما تبعات القرار األحمق قد تكون مؤملة للغاية ودائمة، 

وال أريدك أن تتكبدها أبًدا.
ال ميكنني املبالغة في أهمية احلرص والتمييز في اتخاذ مثل هذا القرار 
الهام. أنت ال تريد أن تخفق في هذا، أليس كذلك؟ هذا ليس وقًتا للحماقة 
املُغلفة بالرومانسية. إذا حافظت على ثباتك في املسيح، وشغلت عقلك 
بالكامل، واستجمعت كل مواردك من اإلرشاد اإللهي واألفكار الكتابية 
وعائلتك وكنيستك وأصدقائك احلكماء، وحتركت باجتاه هذا القرار بنية 
صادقة وحكمة وتخطيط، فإنك على األرجح ستدخل حياة زوجية مشبعة 

وغنية وبّناءة للنفس.
اسأل نفسك: "بعد عشر سنوات من اآلن، أي نوع من الدموع أريد أن 
أبكي؟ دموع الفرح، أم دموع األلم؟ هل أريد أن أكون في زواج يرفعني، 

نوعان من البكاء
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أم زواج يغرقني؟ احتاد يتسم بالشراكة املتبادلة، أم احتاد فيه جنرح 
أحدنا اآلخر ونختبئ بعيًدا عن أحدنا اآلخر بشكل مستمر؟&

استمر في قراءة هذا الكتاب، وسأفعل كل ما بوسعي ألساعدك على 
أن تبكي دموع الفرح.



23

Eag
les

 Public
ati

on

أسئلة للتفكير أو الدراسة في مجموعات

ِصف زواًجا حتترمه: ما هي السمات املتوافرة في الزوجني   )1(
التي جتعلك معجًبا بعالقتهما؟

بعد عشر سنوات من زواجك، كيف تتمنى أن يصف اآلخرون   )2(
زواجك؟ اكتب الوصف "املثالي& للعالقة التي تتمناها.

ِصف بعض الزيجات التي رأيتها وال تريد أبًدا التمثُّل بها في   )3(
زواجك. ما هي سمات هذه الزيجات التي تتمنى أن تتجنبها 

في زواجك؟

هل سألت نفسك من قبل: "ملاذا أريد أن أتزوج؟& باملناسبة،   )4(
ملاذا تريد أن تتزوج؟

في رأيك، كيف ميكن للزواج بنية "اطلبوا ملكوت الله أواًل& أن   )5(
يغّير طريقة بحثك عن شخص لتتزوجه؟ وكذلك نوعية األشخاص 

الذين ميكن أن تفّكر فيهم كشركاء محتملني؟

نوعان من البكاء


